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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 10-én 

tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Pleizer Lajos képviselő 

 Takács Istvánné képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Végh László alpolgármester 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

Távol: 

 Göncz Zoltán képviselő 

 Telek László képviselő 

 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Telek László képviselő jelezte, hogy 

nem tud részt venni az ülésen, illetve hiányzik Göncz Zoltán képviselő. A meghívóban 

szereplő napirenden kívül van-e valakinek egyéb javaslata?  

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: az egyebekben szeretnék tájékoztatást adni a 

Leader pályázattal kapcsolatban. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontokat az 

elhangzottakkal kiegészítve. 

 

A képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 

 

2./ Beszámoló a Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2010/2011 

nevelési év munkájáról. 

 

3./ Egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet 

módosítása. 

 

4./ Aktuális ügyek 
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A./ Tükröspusztai út felújításának megvitatása. 

B./ I. orvosi körzet helyzetének megvitatása. 

 

5./ Egyebek. 

 

6./ Szakács állásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés). 

 

7./ Művelődésszervező állásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés). 

 

8./ Kérelmek elbírálása (zárt ülés). 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Véningerné Bognár 

Krisztina és Pleizer Lajos képviselő-testületi tagokat javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 5 igennel, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. 

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Leader pályázatnak a beadási határidejét 

november 15-ig meghosszabbították. A beérkezett árajánlatok alapján módosítani kellene a 

86/2011 (IX. 15.) számú határozatot, amelyben a pályázatban igényelt támogatás összege 

nettó 2,4 millió Ft. Nettó 1.806.865 Ft lenne az igényelt támogatás. Vannak olyan tételek, 

amit nem lehet beletenni a pályázatba, illetve nem érkezett meg minden árajánlat. Javaslom a 

határozat módosítását azzal, hogy a pályázatban a jövő évi Sárosd Napokra nettó 1.806.865 

Ft-ot igényelünk. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2011. (XI. 10.)  

H a t á r o z a t a 

X. Sárosd Napok című projekt megvalósításának támogatására pályázat benyújtásáról 

szóló 86/2011. (IX. 15.) sz határozat módosításáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a X. Sárosd Napok 

című projekt megvalósításának támogatására benyújtott 86/2011.(IX. 15.) sz. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 „A pályázathoz igényelt támogatás összege nettó 1.806.865 Ft.” 

 A határozat módosítással nem érintett szövege változatlanul hatályban marad. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati anyagot 

a módosított határozattal nyújtsa be. 

 

 Határidő: 2011. november 15. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: helyettes védőnőt kellett keresni, és módosítani kell 

a működési engedélyt is, mert december 1-től táppénzen lesz Gyurka Bernadett védőnő. Az 

egyik seregélyesi védőnő vállalja a helyettesítést havi nettó 70 E Ft-ért. Az önkormányzatnak 

bruttó 125.827 Ft-ba kerül a helyettesítés havonta. December 18-tól mindkét körzetet fogja 

helyettesíteni. A seregélyesi Képviselő-testület is hozzájárult a helyettesítéshez. A jelenleg 

Gyesen lévő védőnő jövőre fog visszajönni dolgozni. Aki azzal egyetért, hogy Zsuppánné 

Kucsera Mónika védőnőt megbízza a testület havi bruttó 101.285 Ft megbízási díjjal, a 

helyettesítéssel, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2011. (XI. 10.)  

H a t á r o z a t a 

A II. sz. védőnői körzetben történő helyettesítésről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a II. sz. védőnői 

körzetbe a védőnő helyettesítésével Zsuppánné Kucsera Mónika (1973.10.02. 

Budapest XIX. an. Leitgieb Julianna Lujza) 8111 Seregélyes, Széchenyi u. 2. 

sz. alatti lakos védőnőt megbízza. 

 A helyettesítés 2011. december 1. napjától a gyesen lévő védőnő visszatértéig 

szól. 

 A megbízási díj bruttó 101.285 Ft/hó. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

 Határidő: 2011. november 30. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 



 5 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Szabadság téri orvosi lakás ablakcseréje utáni 

javítási munkákra Németh Roland egyéni vállalkozó adott árajánlatot bruttó 78 E Ft 

összegben. Úgy gondolom, hogy ez ne a doktor úréknak, hanem az önkormányzatnak legyen 

kiszámlázva. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

114/2011 (XI. 10.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

II. sz. háziorvosi körzethez tartozó szolgálati lakás nyílászáróinak cseréjéhez kapcsolódó 

munkadíjról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárosd II. sz. 

háziorvosi körzethez tartozó szolgálati lakás nyílászáróinak cseréjéhez 

kapcsolódó 78.000 Ft munkadíjat átvállalja, azt 2011. évi költségvetésének 

általános tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az óvoda felújított részére vonatkozóan a 

Tűzoltóság kérte az érintés és villámvédelmi jegyzőkönyvet. Akik a villanyszerelést végezték 

nem tudják elkészíteni ezeket, mert nincs erre jogosultságuk, és a szerződésben ez nem 

szerepelt. Megkerestük azt a céget, aki korábban is készítette az óvodának és más 

intézménynek a jegyzőkönyveit, és bruttó 45 E Ft-ért vállalja a két jegyzőkönyvnek az 

elkészítését. Kérem, hogy az óvoda felújított részére vonatkozó érintés és villámvédelmi 

jegyzőkönyv elkészítésének megrendelését hagyja jóvá a testület. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

115/2011 (XI. 10.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Tagóvoda felújított részeinek érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatáról 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az 

Alba-Trezor Mérnöki Kft-től (8000 Székesfehérvár, Szigligeti u. 2.) a sárosdi 

Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda (2433 Sárosd, Szabadság tér 6.) 

felújított részeinek érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatát. 

 A munkadíj bruttó 45.000 Ft, melyet a Képviselő-testület 2011. évi 

költségvetésének általános tartalék előirányzat terhére biztosít.  

 Felhatalmazza a Polgármestert a munka megrendelésére, a díj kifizetésére. 

 

 Határidő: 2011. november 30. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: még szeptemberben adott be egy kérelmet id. Nagy 

Pál sárbogárdi lakos, aki korábban is kezelte a Dózsa utcai füzest. Kérelme szerint ismét 

vállalná a rendben tartását, mert tudomására jutott, hogy visszaadta a korábbi kezelő a 

területet. A kérelmet nem támogatom, nem javasolom nem Sárosdon lakónak kiadni a 

területet. A közmunkások rendben tudják tartani a füzest. 

 

Takács Istvánné képviselő: azt meg lehetne-e oldani, hogy az előző kezelőnek, ha szüksége 

van vesszőre, mert pl. a falunak készítene valamit, kaphasson belőle? Ha a közmunkások 

rendben tudják tartani a területet, akkor ez lenne a legjobb megoldás. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az előző kezelő levághat annyi vesszőt, amennyire 

szüksége van, a többit meg a közmunkásokkal rendben tartjuk. Javasolom, hogy ne adja ki a 

testület bérleménybe a füzest. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

116/2011 (XI. 10.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

sárosdi füzes kezeléséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Pál 7000 

Sárbogárd, Árpád ltp. 23/2. sz. alatti lakos a sárosdi füzes kezelésére 

vonatkozó kérelmét elutasítja. 

 Az önkormányzat a terület rendben tartásáról közmunkások igénybevételével 

kíván gondoskodni. 

 Felhívja a Polgármestert, hogy a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről a 

határozat megküldésével értesítse. 

 

 Határidő: 2011. november 30. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Munkaügyi Központ kért nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a Start munkaprogramban részt akarunk-e venni. Természetesen igen. 

Előzetes adatlapot kértek, elég rövid határidőt adva. Három projektet írtam le. Az egyik a 

külterületi mezőgazdasági utak rendbetétele 10 fővel, egy fő irányítóval. A második az 

illegálisan lerakott szemétnek az összegyűjtése és elhordása. Ilyen terület pl. a cigánytelep, a 

dögkúti terület, a Mártír utca vége, a régi temetők, a nyaras és még van több kisebb terület is. 

700 m
3
 szemét összegyűjtését írtuk be. Ha kitakarítottuk a régi temetőket, akkor le lesz 

gyomirtózva, amivel a legtöbb gazt ki lehet irtani. 42.500 Ft egy 5 m
3
-es konténernek az 

elszállítása, és 15 E Ft a havi bérleti díja. Itt is 10 fő lenne 8 hónapra 8 órában. A harmadik 

projekt az utak kátyúzása lenne. A mart aszfaltot saját költségen szerezné be az 

önkormányzat. Lenne továbbá 3 km járdaépítés is.  

 

Lejár a szerződésünk évvégével az MVM Partner Zrt-nél a villamos energia beszerzésére. 

Küldtek ajánlatot a jövő évre vonatkozóan, amit holnapig kell visszaküldeni. Magasabb az 

ajánlat, mint az idei, de még így is olcsóbb, mint a többi cég tavalyi ajánlata. Az 

intézményeknek a világítása 18,80 Ft most, ami 19,10 Ft-ra emelkedik. A közvilágítás 

jelenleg 14,80 Ft, és 15,70 Ft lesz. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, 

javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel az MVM villamos áram vételezésére adott 

ajánlatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

117/2011 (XI. 10.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

MVM Partner Zrt. villamos energia vásárlásra vonatkozó ajánlatáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az MVM Partner 

Zrt. (1518 Budapest, Pf. 127) 2012. 01. 01-2012. 12. 31. terjedő időszakra 

vonatkozó villamos energia vásárlásra vonatkozó ajánlatát elfogadja. 

 Felhatalmazza a Polgármestert a villamosenergia-kereskedelmi egyedi 

szerződés aláírására.  

 

 Határidő: 2011. november 15. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: szeptember 26-án adott be egy kérelmet a Sárosdi 

Sakkegyesület. A megyei I. osztályú sakkversenybe beneveztek, és ehhez nem jó a meglévő 

sakk-készlet és sakkóra. Ezek beszerzésére kérnek támogatást. A sakkegyesület egy alakuló 

társaság, semmilyen bevételük nincs még. Megrendelésre kerültek az eszközök, amelyek 
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124.700 Ft-ba kerültek. Ezek az eszközök a Művelődési Háznak az eszközkészletébe 

kerülnének, az egyesületnek használatra átadnánk. Ezt az összeget felajánlom a képviselői 

keretemből. 

A kisteherautó üzembe helyezési költségeit, 88 E Ft körüli összeget is felajánlom a képviselői 

keretemből. Az előző testületi ülésen a szkanderező Barzsó Alexander támogatási kérelmének 

elbírálása elmaradt, tegnap azonban a Művelődési Bizottság döntött ez ügyben. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke: a bizottság 20 E 

Ft-tal támogatja Barzsó Alexander versenyre való felkészülését, a Bizottság rendelkezésére 

álló keretből.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: meghosszabbították 2013. augusztus 31-ig az Új 

utcai ivóvízhálózat vízjogi engedélyét. Kérem, hogy ennek az elkészítését a következő évi 

költségvetésbe tervezzük be.  

Felkerült a tükör a Keresztúri utca-Dózsa utca sarkánál. 

A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóból látják, hogy csupán az iskolai feltáró 

beszélgetés maradt el. 

 

Az elhangzottakhoz hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 5 igennel, egyhangúlag 

elfogadja a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

 

 

2. 

Beszámoló a Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2010/2011 

nevelési év munkájáról 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a beszámolót a képviselők megkapták. A 

Művelődési Bizottság tegnap megtárgyalta, amelyen képviselők is részt vettek. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke: a bizottság 

javasolja elfogadásra az óvoda beszámolóját. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: elhangzott az intézményvezetőktől, hogy a 

gazdálkodási területen továbbra is vannak problémák, nincs tiszta képük arról, hogy hol 

tartanak, nem tudnak nekik igazán tájékoztatást adni. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: javasolom, hogyha nem válik oka fogyottá, január-február 

határidővel a Művelődési Bizottság nézze meg, hogy mi lehet ennek az oka. Miért mondja 

évek óta két intézményvezető, hogy ez nem működik. Pénzt fizetünk ezért a seregélyesi 

központnak. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke: ezt 

mindenképpen szerettem volna a közös testületi ülésen kérni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: előfordult már korábban is, hogy nem tudják 

hányadán állnak és ott volt náluk minden számla. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő, a Művelődési Bizottság elnöke: csak azt nem 

tudják, hogy mit hova könyvelnek el. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: mi azért fizetjük a közös intézményvezetőt, 

helyettest, gazdaságist, hogy ezeket a kimutatásokat naprakészen, legalább kéthavonta kapják 

meg. Ezt határozatba kellene foglalni és a seregélyesi önkormányzat, mint fenntartó kérje 

számon. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: akkor visszavonom azt a javaslatot, hogy a mi Művelődési 

Bizottságunk tárgyalja ezt meg. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem kérhetjük számon, mert nem a mi 

fenntartásunkban van. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ez egyfajta bizalmatlanság Seregélyes irányába. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem tetszik senkinek sem, hogy van felette más. 

Eddig szabadok voltak, gyakorlatilag nem függtek a polgármestertől az intézményvezetők. 

Azt még mindig nem nyelték le, hogy társulás történt. November 8-án küldte meg azokat az 

adatokat az iskola, amit augusztusban kértünk. A november 29-i sárosdi ülésre hívjuk meg a 

tagiskola vezetőt és akkor ezeket meg lehet még tárgyalni. Túllépték az utazási költséget, azt 

láttuk félévkor. Lehet, hogy nem kellene felvenni az iskolának pedagógust, mert ha 

társultunk, meg lehet tenni, hogy a pedagógus átmegy egyik iskolából a másikba és így lett 

volna értelme, de ezeket majd akkor a következő testületi ülésen mondjuk el. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: azért az nem szerencsés dolog, hogy valaki csak 

lóti-futiba jár. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: normális esetben nem így történik. Egyik nap egyik 

településen, a másik nap a másik településen van a pedagógus. Azt javasoljuk határozatban, 

hogy a 2010/11 tanévről szóló beszámolót a testület megvitatta, elfogadja és azt kéri a közös 

intézményvezetőtől, hogy az intézmények által felhasznált előirányzatokat kéthavonta küldje 

meg tételesen a tagintézmény vezetőknek. Erről Seregélyesen szavazunk.  

 

Ezzel a testület 5 igennel, egyhangúlag egyetért.  

 

Van egy-két számszaki hiba az iskola beszámolójában. Ugyanis nem tanulónként, hanem 

tanulócsoportonként lehet lekérni évi 2.350.000 Ft-ot. A KDOP pályázatból nem 400 E Ft-ért, 

hanem több, mint 1 M Ft-ért szereztünk be eszközöket. 

 

 

3. 

Egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet 

módosítása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 

Igazgatóság a Sárosd-Seregélyes vízfolyás fenntartásával kapcsolatban küldött levelét 

mindenki megkapta. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a Vidékfejlesztési Minisztérium a védetté nyilvánítással 

kapcsolatban küldött egy tájékoztatást, amelyben javasolták módosítani az egyes helyi 

jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendeletünket, hogy a természet 
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védelméről szóló 1996. évi LIII törvénynek megfeleljen. Az előterjesztés szerint javasolom a 

rendelet kiegészítését. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki elfogadja a rendeletmódosítást az előterjesztés 

szerint, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

6/2011 (XI. 11.) számú 

 

RENDELETE 

 

az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 17/2004 (X. 

15.) rendelet módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: megkeresett az erdész, hogy adhat-e a gesztenyefasornál lehullott 

gallyakból a romáknak fát. A válaszom nem volt, bár nem beszéltük meg Polgármester 

Asszonnyal, de tudtam, hogy a testületnek milyen döntése volt a fasorral kapcsolatban. Erről 

nagyvonalakban tájékoztattam az erdész urat. Azt mondta, hogy felesleges vásárolnunk 

facsemetéket, mert a gesztenyefa megújítja saját magát. A tisztítás után előkerülhetnek az un. 

husángok, melyeket el lehet ültetni. Ezután beszéltünk Imre Józseffel, aki azt mondta, hogy 

nem egészen így működik. A kitisztítása komoly munka, mert emberi és gépi erőt is igényel, 

és ebben maximálisan felajánlotta a segítségét. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: én ezt támogatom. Imre József ezt levezényelné.  

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a fát behoznák a hivatal udvarába, és segélyként oda lehetne adni a 

kérelmezőknek. Inkább ez lenne a járhatóbb út, mint amit az erdész javasolt. Ezek a csemeték 

nem alkalmasak arra, hogy szaporítsuk, meg kell várni, hogy milyen terület marad a kitisztítás 

után. Bármeddig lehet facsemetét ültetni, nyilván a fagyhatár gátat szab. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: elég nagyok már ezek a fák, tehát van olyan része, 

ahol nem is szabadna beültetni a két fa közé egy újat, mert nem tudna fejlődni. Jövő ilyenkor 

lenne érdemes ezt elvégezni, mert tényleg az lenne a cél, hogy ki kellene rendesen takarítani a 

fasort. Ezt megbeszéljük Imre Józseffel. A levelet el kellene égetni, mert abba megy bele az 

aknázómoly. Rajna Józseffel, Imre Józseffel és a közmunkásokkal megpróbálnánk rendbe 

tenni a fasort, és ha látjuk, hogy mennyi facsemete kell, akkor megoldjuk, hogy azok 

elültetésre kerüljenek. Ez így jó lesz? 
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Mrázik Sándor alpolgármester: jó, de az erdész nem mondott ostobaságot, mert a 

vadgesztenye valóban a gesztenyéből kel.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az erdész azt mondta, hogy a gyökérről hajtva újítja 

meg magát a fa. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: van egy rész bal oldalon, ahol lehullott gesztenyékből 

kihajtott csemeték vannak, és az használható lenne. Beszélünk a gesztenyefa soráról és az 

útról. Meg kellene nézni, hogy melyik fákat kellene kiszedni. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: Imre József azt is felajánlotta, hogy kijön velünk a fasorra, és ezt 

is megnézzük. 

 

 

4. 

Aktuális ügyek 

 

A./ Tükröspusztai út felújításának megvitatása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Október 27-én megvolt az egyeztető tárgyalás a 

tükröspusztai út állapotával kapcsolatban. Nemcsak a tükrösi úttal van gond, hanem a Hantosi 

úti sorompótól a másik sorompóig vezető úttal is, ami a Magyar Állam tulajdonában van és a 

MÁV a kezelő. Ameddig volt teherszállítás, addig kellett a MÁV-nak az a terület, de 

gyakorlatilag nincs pénze a felújításra, de még a javításra sem. A többi busz sem tud bejárni a 

vasútra, ami nem Tükrösbe megy. Itt egy kátyúzást fog végezni a MÁV. Csináltak 

létszámellenőrzést a Tükrösbe kimenő buszon, és két iskolás és két óvodás gyereket szállított 

a busz. A külterületről bejáró gyerekek után lehet normatívát leigényelni, amennyiben az 

iskola vagy az önkormányzat szállítja be a gyerekeket. Küldött árajánlatot egy Tükröspusztán 

lakó a tükrösi út kátyúzására. Az ajánlat 1,5 M Ft-ról szól, ami 300 m
2
-re vonatkozik. Ennél 

több kátyúzásra lenne szükség ezen az úton. Itt nagy mezőgazdasági gépek járnak és azok 

teszik tönkre az utat. Vagy nekiállunk és felújítjuk az utat, de tavasszal ugyan ilyen lesz és 

akkor még mindig nem biztos, hogy kimegy a busz. Ez a járat gazdaságtalan, amit a Volán 

jelent a minisztérium felé. Hogyan tudnánk beszállítani Tükrösből a gyerekeket az iskolába és 

az óvodába? A kistérségnek van egy 8 személyes mikrobusza, amit jelenleg a Jobb Otthon 

Alapítvány használ. Az alapítványnak már nincs annyi munkája és van saját busza is. Ezt a 

buszt el lehetne kérni a kistérségtől, és ezzel be tudnánk szállítani a gyerekeket. 

 

Takács Istvánné képviselő: ha a kistérségi busszal szállítanánk be Tükrösből a gyerekeket, 

akkor a busznak az alváza és a tengelye rövidesen tönkre fog menni. Biztos, hogy sokba 

kerül, hogy új utat építsünk, amin ki tud járni a nagy gép is. Az ott érdekelteket, akik azon az 

úton közlekednek a nagy gépekkel, meg kellene hívni egy beszélgetésre, mert ha az 

önkormányzat felújítja az utat, akkor kiteheti a súlykorlátozó táblát. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Tükröspuszta külterület és ott van a telephelyük, 

ezért biztosítani kell a megközelítést, ha nincs más út.  

 

Takács Istvánné képviselő: ki milyen összegben tud hozzájárulni az út felújításához? Vagy 

eszközzel, vagy anyaggal, vagy pénzzel. 
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Mrázik Sándor alpolgármester: teljesen egyetértek ezzel. Most a gyerekekről és a kistérségi 

buszról beszélünk. De nem tudjuk, hogy ez milyen költséggel jár. Lehet, hogy az egy olcsóbb 

megoldás lenne, hogy azokat a szülőket megkérnénk, akik a saját gyerekeiket autóval hozzák 

be, hogy hozzák be azt a három gyereket, akik a busszal járnak, és fizetjük a költségét, ha hoz 

benzinszámlát. 

 

Dr. Hanák Mária jegyző: a felelősség miatt biztos, hogy nem támogatnám ezt. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: ha megtudjuk a kistérségi busz költségét és a normatíva 

fedezi, akkor meg kell lépni. A Tükrösi utat az idén nem fogjuk tudni rendbe tenni. Teljesen 

egyetértek a Jegyző Asszonnyal a felelősséggel kapcsolatban. Ha az útfelújításban 

gondolkodunk, akkor le kell ülni megbeszélni, hogyan védjük meg az utat. Nem fogjuk tudni 

megvédeni. A következő probléma a vízellátás lesz Tükrösben. A jelenlegi szolgáltató el 

fogja zárni, ha nem fizetnek neki. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: amennyibe a buszbérlet kerül, annyit kelljen fizetni 

amiért az önkormányzat szállítja be a gyerekeket. Azért vettük meg annak idején az utat a 

Mezőfalvi Mg. Zrt-től, mert ha magánterület lett volna, akkor lezárhatták volna az utat és 

hogyan járnának ki Tükrösbe? 

 

Pleizer Lajos képviselő: ez nem igaz, ugyanúgy, ahogy mi sem tilthatjuk meg. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: azt kellene kérni a Volántól, hogy reggel 

mindenképpen menjen ki a busz. ½ 8 órakor nem biztos, hogy csak gyerek megy a busszal. 

 

Takács Istvánné képviselő: mi lenne, ha egy kis fórumot tartanánk Tükrösben? 

Megkérdeznénk, hogyan közelítik meg a falut? Hányan közlekednek napi szinten busszal? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez egyértelmű, hogy beszélni kell a tükrösiekkel.  

A buszjáratnak az a feltétele, hogy csináljuk meg az utat. Nincs róla semmilyen dokumentum, 

hogy az állomáson van buszmegálló. Csak az állomásnál tud megfordulni a busz.  

A minisztériumnak kellene leírni ezt a problémát. Már ugyanilyen probléma felvetődött 

Sárbogárdon is.  

 

Takács Istvánné képviselő: bele lehetne írni ebbe a levélbe, hogy a vasúthálózatot más 

településről is itt közelítik meg. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ki kell menni Tükrösbe mindenképpen. November 

25-ig ki kell értesíteni a lakókat meg az ottani teleptulajdonosokat. Beszéljük meg, hogy ki 

miben tud segíteni és meglátjuk, hogy mi legyen. Ha felújítjuk az utat, akkor sem lesz arra 

alkalmas, hogy azon a nagy gépek járjanak. 

 

Végh László alpolgármester: meg lehet közelíteni Tükröspusztát két helyről is földúton. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az önkormányzat kéri, hogy a reggeli járatot 

biztosítsa a Volán Zrt., az útnak a karbantartására pedig megbeszélést tartunk november 25-ig 

a teleptulajdonosokkal és földtulajdonosokkal. November 25-ig lakossági fórumot szervezünk 

Tükröspusztán, ahol megbeszéljük ezt a problémát és a lakossággal összefogva próbáljuk 

megoldani a gyerekek hazavitelét. Ettől függetlenül a kistérségi buszt, a fenntartását és a 

normatívát is megkérdezem. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

4 igen szavazattal 

ellenszavazat nélkül 

1 tartózkodással 
az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

118/2011 (XI. 10.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Tükröspusztai út karbantartásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tükröspusztán 

élő sárosdi lakosok közlekedésének biztosítása érdekében kéri, hogy a reggeli 

járatot a Volán Zrt mindenképpen biztosítsa. 

 Az út karbantartásával kapcsolatos problémák orvoslása érdekében 2011. 

november 25-ig egyeztető tárgyalást tart a teleptulajdonosokkal és 

földtulajdonosokkal valamint lakossági fórumot szervez Tükröspusztán 

élőknek. 

 A Képviselő-testület tájékozódik a kistérségi busz igénybevételének 

lehetőségéről, a külterületről bejáró tanulók után igényelhető normatíva 

összegéről. 

 

 Határidő: 2011. november 25. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

 

B./ I. orvosi körzet helyzetének megvitatása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: 3 hónapig vártuk a levelet, de nem érkezett meg, 

ezért küldtünk egy levelet Dr. Koroknai Gézának, hogy küldje meg az I. orvosi körzet 

működésével kapcsolatos elképzeléseit. Ezután felhívott, hogy megkapta a levelet, de nem tud 

semmit sem mondani a törvényi változások ismerete nélkül. Arra számított, hogy a 

háziorvosoknak a finanszírozása területén változások lesznek, magasabb lesz. Gyakorlatilag 

erről nem szólnak az elképzelések, inkább a pályakezdő fiatal orvosoknak a praxis 

megvásárlásához adnak kedvezményeket, vagy valami segítséget. Eszközbeszerzéshez kaptak 

100 %-os támogatást a háziorvosok. Mi azt mondtuk, hogy mindenképpen azt szeretnénk, ha 

a rendelés az I. rendelőben lenne. A Steer doktornővel beszéltem egy hónapja. Ő is úgy látja a 

vérvétel kapcsán, hogy akik ebben a körzetben laknak, nem szívesen mennek a másik 

körzetbe és ragaszkodnak az asszisztenshez is. A doktor úr elképzelése szerint a II. 

rendelőben lenne mind a két rendelés és ugyanazokkal a feltételekkel vállalná, mint ami a 

mostani szerződésünkben is van. Tehát továbbra is az önkormányzat finanszírozná a 

közüzemi díjakat. Tárgyaljunk-e még, habár július óta tárgyalunk, vagy lépjünk, hirdessük 

meg újból az orvosi állást? Keressük meg az OALI-t és esetleg kössünk velük szerződést, 

hogy ők helyezzenek ki orvost? Így volt Mezőfalván is az orvos. De nem a praxis megy át, 

hanem a feladat, és ő vállalja a felelősséget is. Ez az önkormányzatnak is egy magasabb 

bevételi lehetősége volt, mert a rendelő felszereléséhez nagyrészt hozzájárultak, illetve 
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fedezték az orvos költségét. Nagylókon és Hantoson is továbbra is helyettesítenek a Koroknai 

doktor úrék. Keresett egy doktornő Tatabányáról, aki most jönne vissza Gyesről, de ott 

szeretne még egypár hónapig gyakorlatban lenni, és csak tavasszal jönne. Bár még nem 

jelezte, hogy mikor nézné meg a rendelőt, a lakást. 

 

Pleizer Lajos képviselő: ha meghirdetjük az állást, akkor ez a jelenlegi helyzeten mit 

változtat? Ez a helyettesítés továbbra is megy? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: semmit nem változtat, és továbbra is megy a 

helyettesítés, csak már kevesebb pénzt kapunk az I. körzetre. 

 

Pleizer Lajos képviselő: én azon a véleményen voltam, hogy bízzuk meg őket, de eltelt azóta 

majdnem egy fél év, és gyakorlatilag azt látom, hogy mereven ragaszkodnak ahhoz, amit 

elképzeltek, illetve kivárásra játszottak. Az alapellátás ottmaradt az önkormányzatoknál. Én 

ebben a helyzetben meghirdetném az állást. Talán elgondolkodnak egy kicsit, de ebben egyre 

kevésbé hiszek. Az OALI-hoz fordulhatunk közbe is. Nem támogatnám, hogy egy helyen 

legyen a rendelés, az egy összefolyó valami lenne, konfliktus helyzet. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a védőnői rendelés beékelődik a gyerek és felnőtt 

rendelés közé. Szóltam szeptemberben és októberben is a doktor úrnak, hogy kellene küldeni 

az elképzeléseit. Azt a választ kaptam, hogy nekik ez így most jó. 400-420 E Ft-ot fizetünk 

havonta a helyettesítésért és kb. ugyanennyi pénzt kapunk, és minden másról az 

önkormányzat gondoskodik. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: teljesen egyetértek képviselőtársam javaslatával. A Steer 

doktornőről milyen információ van? Én csak jót hallottam. Én felajánlanám neki még egyszer, 

hogy közalkalmazott orvosként dolgozzon a körzetben. Ennyi kijár nekik. Nem elzárkózunk, 

hanem ajánlunk valamit. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a vegyes körzet kialakításába belemennénk, ha 

elvállalná az I. körzetet közalkalmazottként. Beszéljünk először a Steer doktornővel, de az is 

lehet, hogy mind a ketten jöjjenek.  

 

Pleizer Lajos képviselő: a Steer doktornővel beszéljünk. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: tárgyaljunk velük, és amennyiben az nem vezet 

eredményre, akkor hirdessük meg az orvos állást 2012. január 15-i beadási határidővel. Aki 

ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

egyhangúlag 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

119/2011 (XI. 10.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

I. sz. háziorvosi körzet működtetéséről 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a I. sz. háziorvosi 

körzet ellátása érdekében tárgyalást folytat dr. Steer Katalin helyettesítő 

orvossal, hogy közalkalmazotti státuszban lássa el az alapellátási feladatot. 

 A tárgyalás eredménytelensége esetén a Képviselő-testület közalkalmazotti 

állást hirdet háziorvosi feladatok ellátására illetőleg az Országos Alapellátási 

Intézethez fordul segítségért. 

 

 Határidő: 2011. november 30. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 

5. 

Egyebek 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a Leaderes pályázatnál a kovácsműhely 

felújítására a Suli Alapítvány tudott volna pályázni. Kihívtunk építészt, aki elmondta, hogy új 

építés lett volna, nem felújítás és 5 M Ft nem takarta volna ezt be, valamint 5 parkolóhelyet is 

ki kellett volna alakítani, amihez a család nem járult hozzá, ezért nem került beadásra a 

pályázat. A testület megfogalmazta, hogy jövőre kellene egy állagmegóvást végezni 

kovácsműhelynél. Ezt a költségvetésnél, ha lehetséges, vegyük figyelembe.  

 

Pleizer Lajos képviselő: meg lehetne-e oldani, hogy a Takarékszövetkezet mögött 

visszakerüljön egy közvilágítási lámpa? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: meg fogjuk érdeklődni. A Művelődési Ház előtt is 

kellene egy lámpa. 

 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester ismertette a zárt ülésen hozott döntéseket: 
A Képviselő-testület döntött az óvodában működő konyhába szakács kinevezéséről. 

A Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította a művelődésszervező állásra kiírt 

pályázatot. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára dr. Hanák Mária 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Véningerné Bognár Krisztina Pleizer Lajos 

 hitelesítő hitelesítő 


